Vojicko - Újezdecký zpravodaj
Již pátým rokem v naší obci
Vážení a milí spoluobčané, přátelé.
Toto číslo Vojicko – Újezdeckého
zpravodaje je již sedmnáctým vydáním
tohoto čtvrtletníku v jeho novodobé historii.
Již pátým rokem se přibližně každý čtvrtrok
snažíme vybrat zajímavé informace z obce
a naplnit pravidelné rubriky, které náš
obecní časopis obsahuje. Nejúspěšnější
částí za uplynulé čtyři roky vydávání se
podle očekávání stala rubrika s názvem
„ Nahlédnutí do obecní kroniky“.
Velmi nás těší stálý zájem občanů, který se
stále více projevuje i přispíváním nových
příspěvků,
s kterými
jsme
dopředu
nepočítali, ale jsme za ně moc rádi. Velmi
příjemným příkladem v tomto čísle je
článek Petra Bílka, který se podělil o svůj
prázdninový zážitek. Vyzýváme tímto i
další občany, kteří by se rádi podělili o
nějaké zajímavosti nebo zážitky, ať
neváhají a doručí své příspěvky na Obecní
úřad nebo přímo M. Bílkovi (Vojice 178).
Redakce VÚZ

OBECNÍ INFO
Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec
Jsme příspěvková organizace městyse
Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu
pobytovou-celorepublikově, ambulantní a
terénní-regionálně. Služba je určená osobám
dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a
kombinovaným postižením, o které je jinak
pečováno v jejich domácím prostředí.
Dočasným převzetím péče chceme umožnit
nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení
osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto
osoby. Délka odlehčovacího pobytu může být
až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6.
měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8
míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7
míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2
místa pro terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme
v našem Centru po předchozí telefonické
domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy.
Možný je také tzv. pobyt na zkoušku
s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba: po-pá 6-20
Terénní služba: po-pá 8-18
Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA
Lukavec, V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl, Telefon: +420
774 624 008, E- mail: hynekseidl@seznam.cz,
ladalukavec@centrum.cz, www.ladalukavec.cz

Usnesení ze
ze 2. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 22. února 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2010 se stavem
k 31. 12. 2010 dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení.
- Návrh rozpočtu obce na rok 2011 jako
přebytkový s příjmy ve výši 5089,1 tis. Kč a
výdaji ve výši 3824,2 tis. Kč se zapojením
nerozpočtované rezervy ve výši 1264,9 tis.
Kč, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení.
- Rozpočtový výhled obce do roku 2014,
který je přílohou č. 3 k tomuto usnesení.
- Stočné v nulové výši za odvádění odpadních
vod veřejnou kanalizací v obci. Kalkulace
ceny stočného na rok 2011 je přílohou č. 4
k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Žádost Ing. arch. Martina Poura z Hořic na
poskytnutí finančního příspěvku na opravu
historického objektu bývalé kruhové cihelny
v Šárovcově Lhotě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o ukončení veřejné
služby M. Lepšíka
- Návrh starosty obce na zabudování
kamerového a monitorovacího systému ve
sportovním areálu v Podhorním Újezdě.

Zapsala: M. Novotná

Jak s odpady ?
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v něděli
10. 4.2011. V Podhorním Újezdě u Jednoty v 13.00 - 13.10 hodin. Ve Vojicích u Přibylů v 13.15 13.25 hodin. Odpad musí každý občan osobně předat pracovníkům komunálních služeb.
Kontejnery na domovní odpad budou přistaveny 15. 4. 2011. Jeden kontejner bude přistaven
v areálu u p. Ulricha v Podhorním Újezdě a druhý kontejner bude u velkokapacitního kravína ve
Vojicích. Odpad budou přijímat pracovníci obecního úřadu v pátek 15. 4. v době od 15.00 do
18.00 hodin a v sobotu 16. 4. od 8.00 do 12.00 hodin.
Větve a zbytky keřů do těchto kontejnerů nepatří, je možné je odvézt do skály. Rovněž zbytky
rostlin a listí je nutné likvidovat kompostováním. Všechny druhy odpadů mohou odevzdávat
pouze osoby, které mají zaplaceny poplatky za domovní odpad.
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Po vánočních prázdninách se letos žáci asi poprvé těšili do
školy. Byli zvědaví na novou interaktivní tabuli. Hned první
den jsme se všichni seznámili s některými možnostmi, které
nám tato školní pomůcka nabízí. Zakoupili jsme několik
výukových programů firmy TERASOFT, a tak si žáci mohou
hravým a zajímavým způsobem procvičovat vědomosti
z českého a anglického jazyka, matematiky, řeší různé logické
hádanky a kvizy. Je to pro ně opravdu zpestření a oživení
výuky.
31. 1. jsme ukončili 1. pololetí projektovým dnem Vysvědčení
s Maxipsem Fíkem. Žáci prožili zajímavé dopoledne plné
soutěží, hádanek a her, kterými je provázela tato známá
pohádková postava. Za svou snahu dostali veliký dort ve tvaru
vysvědčení. Potom už ale každý dostal to své opravdové, kde už
byly skutečné známky.
7. 2. proběhl zápis žáků do 1. ročníku. Zápis
probíhal v I. třídě, kde byla připravena stanoviště
s různými úkoly, letos zaměřená na klukovské téma,
protože k zápisu přišli dva chlapci, Aleš Kloutvor a
Filip Římal. Společně s příštími spolužáky procházeli
připravená stanoviště a plnili předepsané úkoly.
Skládali puzzle s motivy nákladních aut, lepili
obrázek, hádali známé pohádky, házeli míčky na cíl,
zapínali svetr a vázali tkaničku, přebírali ořechy,
cizrnu a čočku, hledali číslice, malovali. Jednoduché
matematické operace si zkusili i na interaktivní tabuli.
Za svou snahu obdrželi pamětní list. Na závěr si
s rodiči prohlédli školu.
25. 2. jsme pozvali na návštěvu děti z mateřské
školy. V tělocvičně jsme společně shlédli ukázku
dravců, sov a krkavcovitých ptáků spojenou
s letovým předvedením a přednáškou. Dravé ptáky
nám předváděla paní
Jana
Mazuchová,
která velmi pěkně a
poutavě vyprávěla o
přivezených
dravcích, ale i o
přírodě
celkově.
Malé děti se musely
nejprve
trochu
rozkoukat, ale ke konci už jim ani nepřišlo zvláštní, že jim nad
hlavami přelétávají dravci. Největší odvážlivci z řad školáků, ale i
školčátek si potom navlékli speciální rukavici, na kterou jim ptáci
usedali. Myslím, že se všem dětem tato akce líbila a společně
prožily pěkné dopoledne.

Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice

kresba: Stanislav Lukavec
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Archeologické památky od doby prvních počátků
osídlení obcí Podhorní Újezd - Vojice
Obě obce leží nad nejúrodnějšími částmi
Jičínska na jihozápadních svazích
Konecchlumského
(Mlázovického)
Chlumu, který je rovněž rezervoárem
vody pro úrodné půdy jihozápadně pod
ním. S tím přímo souvisí intenzivní
osídlení tohoto prostoru od začátku
mladší
doby
kamenné.
Z katastrálního území obce Podhorní
Újezd (zvaného dříve i Hoření Újezd) je
nejstarším nálezem kamenná broušená
sekera, kterou lze datovat do první
poloviny 5. tisíciletí př. n. l., do doby
nositelů kultury s keramikou vypíchanou.
Tito lidé byli druhou vlnou zemědělského
obyvatelstva
v severovýchodních
Čechách.
Sekera
byla
vyrobena
z doneseného šedozeleného kamene –
amfibolového rohovce – jehož povrchové
doly byly objeveny u Jistebska na
Jablonecku.
Mimořádně
intenzivně
osídleným územím byla zahrada domu čp.
17, která leží u pramenné pánve, z níž
dodnes vyvěrá voda. Majitel zahrady
postupně předal do sbírky jičínského
muzea objemný soubor zlomků nádob.
Nejstarší pocházejí ze závěru 10. století,
nejmladší z období třicetileté války 1.
poloviny 17. století. Ostatní nálezy
pokrývají zbylá staletí mezi 10. – 17.
stoletím. To znamená trvalé osídlení
místa od založení vesnice do současnosti.
Velikost vesnice v 1. polovině 16. století
je dána nálezy zlomků nádob před domy
čp. 2, čp. 3 a čp. 91.
Jádro pozdějších Vojic bylo nálezy
lokalizováno do blízkosti tzv. Doleního
rybníku. Zde byly v roce 1955 nalezeny
střepy nádob ze 12. století. Početné
zlomky nádob z 10. – 13. století byly
nálezcem
panem
učitelem
Vokrouhleckým - uloženy do školní
sbírky ve Vojicích. Místo jejich
nálezu není známé, mohou pocházet ze
stejného místa. Jižněji v místě zvaném
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Židova díra (za železniční tratí) byla
nalezena kamenná sekera z mladší doby
kamenné podobně jako část další sekery u
osady Kabáty. Vysoko ve svahu byly ve
výkopu pro vodovod před domem čp. 30
v roce 1998 nalezeny zlomky nádob a
skleněný korál. Tyto nálezy lze datovat do
16. století. Zlomky nádob z pozdní doby
bronzové byly sebrány na poli zvaném
Pod Tobolkou. Tyto nálezy jsou uloženy
v národním
muzeu
v Praze.
Severovýchodně od Vojic je v poloze
Maxinec zaniklá středověká vesnice téhož
jména. V listinách je uváděna v roce
1478, 1545 a naposled společně
s hospodářským dvorem v roce 1623.
Jako většina zaniklých vsí na Jičínsku
zanikla i ona během třicetileté války –
přesněji po smrti vévody Valdštejna
v roce 1634. Jeho bohaté a prosperující
knížectví se stalo cílem vojsk obou
válčících stran.
Autorka článku: PhDr. Eva
Ulrychová, archeolog Regionální muzeum a galerie
v Jičíně
Zapsal:
Marek
Šorm
za spolupráce Aleše Splítka

Příklad sekery z doby kamenné

Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události první čtvrtiny roku a postupovali jsme při
hledání v kronice tentokrát o 40 a více let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum
1931

Událost
13. února byl poprvé zaveden a předveden školský rozhlas ve vojické škole.
Poslech rozhlasu se stal pro žáky nejen prostředkem k získání nových
vědomostí, ale i zábavou.
Začátkem měsíce března byla dostavěna ve školní zahradě pískovcová
skalina s poprsím prezidenta republiky T. G. Masaryka. Tento památník byl
pořízen nákladem místní školní rady ve Vojicích. Poprsí vytesal Josef Khun,
žák sochařské akademie v Praze.

1936

V neděli 2. února pořádal hasičský sbor v hostinci „Na rohu“ přednášku pro
dospělé i děti o bojových plynech a obecně proti míru.

1941

Na začátku ledna nastaly veliké sněhové vánice. Byla vyhlášena pracovní
povinnost všech mužů od 17 do 55 let. Asi za 4 dny byly silnice i vlakové
koleje pro dopravu obnoveny.
Pod tíhou sněhu se sesula střecha stodoly pana Jindřicha Jedličky v návsi.
Dne 10. 1. zaplomboval strážmistr za přítomnosti starosty a strážníka
všechny odstředivky a másnice v obci. Mléko na výrobu másla se musí
odvézt do Jičína do mlékárny, odkud rolníci dostávají příděl másla.
Od února se v obecní škole vyučuje povinně němčina od 3 třídy.

1946

Počet obyvatel Vojic klesl na 470. Největším úbytkem je stěhování rodin do
pohraničí.

1951

Od 20. 12. 1950 se prodával volně chléb. Protože však lidé chlebem plýtvali
a krmili jím, rozhodla vláda aby dnem 26. 2. 1951 znova byly zavedeny
lístky na chleba a na mouku.

1956

Český svaz mládeže uspořádal v únoru závody pionýrů na sáňkách.
Závodilo se po okresní silnici na Kopci. Děti, které vyhrály, dostaly za
odměnu knížky.
Dne 23. března večer se konala na MNV ve Vojicích společná schůze
rodičovského sdružení národní školy ve Vojicích a osmiletky v Ostroměři.
Ředitel Kropáček přednášel o výchově dětí v rodině.

1961

V pátek 13. 1. se konala členská schůze KSČ o sloučení družstev vojického
s újezdeckým. Sloučená družstva budou hospodařit na 460 ha, z toho 343 ha
orné půdy.
Podle nového školského zákona prodloužila se povinná školní docházka o
1 rok - od 6 do 15 let v základní devítileté škole.

1966

Byla dokončena přestavba požární zbrojnice v Podhorním Újezdě a začalo
se se stavbou nové prodejny Jednoty - samoobsluhy.
Dne 6. 2. odjelo žactvo základní školy s oběma učitelkami autobusem do
chaty jičínského Agrostroje v Krkonoších - Úpě na týdenní zotavenou.
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SPORT
Naši házenkáři
házenkáři již brzy vstoupí do druhé poloviny soutěže
Národní házenkáři TJ Sokola Podhorní Újezd vstoupí do druhé poloviny ligové sezony již
v neděli 17. 4. 2011 na svém hřišti ve Vojicích proti moravskému týmu SK Veselí nad Moravou.
Utkání by se mělo konat v tradiční čas 10:30. Na druhou polovinu sezony se naši házenkáři
stupňovali formu v tvrdé zimní přípravě, jejíž velmi důležitou součástí byl tradiční halový turnaj
v Lázních Bělohradě.

Memoriál Miloše Petřivého - Lázně Bělohrad
Již tradiční zimní turnaj národních házenkářů, Memoriál Miloše Petřivého, uspořádal v sobotu
12. února oddíl národní házené TJ Lázně Bělohrad v místní sportovní hale SOU za účasti
kvalitních družstev, především s druholigovou příslušností.
Účastníci: TJ Sokol Podlázky-Dalovice, Sokol Bakov, Sokol Podhorní Újezd, Šroubárny
Žatec, Draken Brno, Sokol Dobruška
Výsledky:

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Podlázky
Draken Brno
SokolBakov
Sokol Podhorní Újezd
Šroubárny Žatec
Sokol Dobruška

Fotografie z utkání Podhorní Újezd - Draken Brno, Autor fotografií: R. Kučerová
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53 : 44
52 : 41
49 : 54
58 : 60
50 : 49
47 : 61

8b
7b
6b
5b
4b
0b

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

V únoru oslavila 87. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezda č. 98.
V březnu oslaví 88. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77.
V březnu oslaví 70. narozeniny paní Lubomíra Bílková z Vojic č. 4.
V dubnu oslaví 81. narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
V dubnu oslaví 84. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
V dubnu oslaví 82. narozeniny paní Věra Mašková z Podhorního Újezda č. 95.
V květnu oslaví 85. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
V květnu oslaví 92. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.
V květnu oslaví 82. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.

Nahlédnutí do cestovního deníku Petra Bílka
aneb na pionýru k moři
Loni v červenci jsem uspořádal se dvěma
kamarády výlet do Německa k moři na Pionýru.
Moje cesta vedla z Vojic přes Jičín, kde se ke
mně přidal M. Svatoň (Jawa 23 Mustang),
Rovensko pod Troskami, kde se připojil M. Vít
(Jawa 21) a Turnov kde jsme poprvé přespali.
Dále jsme jeli přes Polsko do Německa stále
směrem na sever převážně po okreskových
silnicích, nocleh jsme převážně řešili polním
způsobem. Na Rujáně jsme obešli majáky,
vykoupali se v moři, přespali a jeli zpět domů.
Závady se sice nějaké na strojích objevili –
ucpaný výfuk, odtrh, špatná svíčka, atd. Ale
nikdy ne takové, abychom nemohli stihnout naši
cestu za necelých 6 dní. Celkem jsem najel
1459km. Největším překvapením z cesty bylo to,
že v Německu opravdu došli Trabanti!
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Petr Bílek

Nabídka Obecní knihovny ve Vojicích
Knihovnice Jindra Novotná nabízí zájemcům,
starším čtenářům, donášku knih domů.
Bližší informace na Obecním úřadě nebo
na tel. čísle 493 697 150

Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice
Nabízí zájemcům k pronájmu sportovně
rekreační areál s ubytovacím zařízením v
Podhorním Újezdě na dobu od května do září.
Bližší informace budou sděleny v kanceláři
obecního úřadu.

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 31. března 2011
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat emailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marek Šorm
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